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Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η   

Για την σύναψη συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Ο Δήμαρχος Θέρμης

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007 , όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 41 παρ. 2 του Ν. 4325/2015 και

συμπληρώθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 4 της Πράξης Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 102/26.08.2015 τεύχος Α') η οποία

κυρώθηκε με το άρθρο 9 του Ν.4350/15 και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 116 του Ν. 4547/18). 

2.  Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 2 του Ν. 2190/1994, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 20 του ν. 

2738/1999.

3. Τις διατάξεις του  άρθρου 1 παρ. 2 εδάφιο ιε΄ του Ν. 3812/2009.

4. Τα υπ. αριθμ. 4783/3-10-2019 και 4840/6-10-2019  έκτακτα δελτία επιδείνωσης καιρού του ΕΣΚΕ Κέντρο Επιχειρήσεων 

Πολιτικής Προστασίας, σχετικά με ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες στο Δ. Θέρμης. 

5. Την υπ΄ αριθμ. Δ.Υ./06-08-2019 εισήγηση της Προϊστάμενης Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου για την ανάγκη λήψης

αναγκαίων μέτρων απομάκρυνσης σπασμένων κλαδιών, χωμάτων λάσπης, φερτών υλικών, σπασμένων μαρμάρων από 

τους διαδρόμους των δημοτικών κοιμητηρίων και γενικότερα την αποκατάσταση τους λόγω των ισχυρών βροχοπτώσεων.

6. Το γεγονός ότι στο Γραφείο Κοιμητηρίων απασχολούνται μόνο δύο (2) άτομα, μια διοικητική υπάλληλο και ένας τεχνίτης 

υδραυλικός.

7. Την υπ’ αριθμ.  390/23-10-2019 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης.  

8. Την υπ΄ αριθμ. 44469/25-10-2019 Βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομιών Υπηρεσιών περί ύπαρξης πιστώσεων κάλυψης της

μισθολογικής δαπάνης.

9. Την έλλειψη προσωπικού του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας.

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (2 μήνες), συνολικά έξι ( 6 ) ατόμων, για την

χρονική  περίοδο   Νοέμβριος  –  Δεκέμβριος   2019 και  συγκεκριμένα  για  εργασίες  απομάκρυνσης σπασμένων κλαδιών,

χωμάτων,  λάσπης,  φερτών  υλικών,  σπασμένων  μαρμάρων  από  τους  διαδρόμους  και  γενικότερα  αποκατάστασης

λειτουργικότητας των κοιμητηρίων:

Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1 ΥΕ Εργάτες Γενικών Καθηκόντων 6 2 μήνες

https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-116-%CE%B4%CE%B9%CE%AC%CF%81%CE%BA%CE%B5%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%AC%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%89%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-9-21/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CF%80%CF%81%CE%AC%CE%BE%CE%B7-%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%B8-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B5%CF%87%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CF%85-%CF%86%CE%B5%CE%BA-10226-08-2015-%CF%84%CE%B5%CF%8D%CF%87/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-41-9/


        Η πρόσληψη κρίνεται αναγκαία και συγκεκριμένα στο Δ. Θέρμης λειτουργούν 18 δημοτικά νεκροταφεία στις αντίστοιχες

δημοτικές κοινότητες και οικισμούς. Σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ο.Ε.Υ. αναφέρονται σχετικά οι αρμοδιότητες του Γραφείου

Κοιμητηρίου, “ ...1.21. Μεριμνά για την καθαριότητα, ευπρέπεια, διακόσμηση των χώρων των κοιμητηρίων, καθώς και για τη

συντήρηση / κατασκευή των τάφων και των λοιπών τεχνικών υποδομών και πρασίνου των κοιμητηρίων”.

Στο  Δ.  Θέρμης,  Γραφείο  Κοιμητηρίων  απασχολούνται  μόνο  δύο  (2)  άτομα,  μια  διοικητική  υπάλληλος  και  ένας  τεχνίτης

υδραυλικός.

Τέλος,  σύμφωνα  με  τα  α.π.  4783/3-10-2019  και  4840/6-10-2019  έκτακτα  δελτία  επιδείνωσης  καιρού  του  ΕΣΚΕ Κέντρο

Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας, σημειώθηκαν ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες στο Δ. Θέρμης, με συνέπεια εντός

των δημοτικών κοιμητηρίων να παρασυρθούν  χώματα,  λάσπες  και  φερτά υλικά  στους  διαδρόμους,  να σπάσουν κλαδιά

δέντρων να δημιουργηθούν νεροφαγώματα κλπ.

Απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής: 

Για την κατηγορία ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων

Δεν απαιτούνται ειδικά προσόντα.

Οι  ενδιαφερόμενοι  θα  πρέπει  μαζί  με  την  αίτηση  και  τα  ανωτέρω  απαραίτητα  δικαιολογητικά  συμμετοχής  να

προσκομίσουν επιπλέον και τα παρακάτω :

1) Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής τους ταυτότητας καθώς και

2) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8  Ν. 1599/1986 που να δηλώνει ότι δεν έχει κώλυμα πρόσληψης λόγω  παράτασης

ή σύναψης νέας σύμβασης με το Δήμο μας μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα μηνών. Ο υπολογισμός του δωδεκαμήνου

γίνεται με αφετηρία το τέλος της νέας απασχόλησης, για την οποία ο υπάλληλος πρόκειται να προσληφθεί και προς τα πίσω.

3) Υπεύθυνη δήλωση  του άρθρου 8  Ν. 1599/1986,με την αποδοχή της τήρησης και επεξεργασίας των προσωπικών

δεδομένων τους από τον Δήμο Θέρμης.   

    

Αιτήσεις  μπορούν  να  καταθέσουν  οι  ενδιαφερόμενοι,  είτε  αυτοπροσώπως,  είτε  με  άλλο

εξουσιοδοτημένο  από  αυτούς  πρόσωπο,  εφόσον  η  εξουσιοδότηση  φέρει  την  υπογραφή  τους

θεωρημένη από δημόσια αρχή, στο 1ο όροφο του Δημαρχιακού Κτιρίου του Δήμου Θέρμης (Δημαρχείο

Θέρμης, Δημοκρατίας 1, Θέρμη) από 29-10-2019 έως και  31-10-2019.

Πληροφορίες στο τηλ.2313-300743, 742.

                                                                                                                                     Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                                                                        ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
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